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Esityksen sisältö

1. Mitä ovat pienvedet?
• Pienvesiluontotyypit

• Pienvesien uhanalaisuus

• Pienvesien erityispiirteitä

2. Pienvesien tunnistaminen
• Miten tunnistaa pienvedet

• Pienvesien huomioiminen

• Pienvesien lainsuoja



Valonia
• Varsinais-Suomen kuntien yhteinen, puolueeton 

kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio  (27 
kuntaa)

• Toimii kuntien kestävän kehityksen ja ilmastotyön 
tukena

• Toimimme osana Varsinais-Suomen liittoa

Laaja-alainen asiantuntijaorganisaatio

• 15 – 20 työntekijää, henkilömäärä vaihtelee 
projektitilanteen mukaan

Useita teemakokonaisuuksia

• Luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu,energia
kiertotalous, kestävä 
liikkuminen, ympäristökasvatus, vastuulliset 
hankinnat, osallisuus, ympäristöviestintä..

Ks. Ohjelma 2030

https://www.valonia.fi/materiaali/ohjelma-2030/


Pienvesiluontotyypit



PIENVEDET

• Purot ja norot

• Lammet

• Lähteet, lähteiköt

• Fladat ja kluuvit

Fladakuva: Metsähallitus/ Jaakko Haapamäki



Lammet

• Pieni vakavesi, yleisesti tarkoitetaan järviä pienempiä 
vakavesiä

• Kaikissa lammissa ei tapahdu veden sekoittumista ns. 
syys- ja kevätkiertoa 

• Vesilain pienvesiluontotyyppisuojelu suojelee alle 1 
hehtaarin kokoiset lammet

• Metsälaki suojaa alle 0,5 hehtaarin kokoisten lampien 
välittömät lähiympäristöt

• Huomattavasti suurempiakin vakavesiä nimetty 
lammiksi. Vastaavasti hyvin pieniä vakavesiä on 
nimetty järviksi (esim. Pyhärannassa Polttijärvi 0,4 ha).



Lähteet ja lähteiköt
• Pohjaveden purkautumispaikkoja. Pohjavedestä riippuvaisia 

ekosysteemejä.

• Esiintyy erityisesti harjujen ja moreenimuodostumien alueilla 
sekä soilla

• Usein pohjavesi purkautuu samalla alueella tihkupintoina, 
avolähteinä ja lähdepurona muodostaen lähteikköjä

Ominaispiirteitä
• Kostea pienilmasto

• Erottuva pohjavedestä ja pienilmastosta riippuvainen 
kasvillisuus

• Vakaat tasalämpöiset olosuhteet

• Puustolla ja kasvillisuudella suuri merkitys lähdeympäristöjen 
tilaan

• Lähteiden virtaamalla/antoisuudessa usein suuri merkitys 
kytkeytyvien pienvesien/elinympäristöjen tilaan. →Esim. 
lähteen antoisuuden vaikutus puron/noron virtaamaan.



Fladat ja kluuvit

• Flada=maankohoamisen seurauksena 
merestä irtautuva merenlahti

• Yhteys mereen kapea tai erottuva 
kynnys

• Kluuvi = merestä kuroutunut 
merenlahti

• Yhteys mereen hävinnyt tai yhteydessä 
mereen ainoastaan korkealla 
vedellä/myrskyllä

• Luonnontilaisen enintään kymmenen 
hehtaarin suuruisen fladan ja 
kluuvijärven luonnontilan 
vaarantaminen on kielletty (VL 2:11)

Kuva: Sydänoja 2008, VARELY



NorotPurot
Jokea pienempi virtaava vesistö (joen valuma-alue 

vähintään 100km²)

Purossa virtaa aina vettä (vrt. noro)

Kalan kulkeminen mahdollista

Yleistäen puron valuma-alueen koko n. 10-100 km²

Puro on vesilain mukainen vesistö

Ominaispiirteitä: Mutkittelu, syvyysvaihtelu, leveyden 
vaihtelu, rantakoverot, monimuotoinen pohjan 

rakenne (mm. kivet, sora, hiekka) virrannopeuden 
vaihtelu, puuaines uomassa ja rantavyöhykkeellä 

(maapuut, lahopuut), tulvarannat, varjostava puusto 
ja pensaikko, kostea pienilmasto

Lajistoa: kalat, pikkunahkiainen ja nahkiainen, 
jokirapu, vesisammalet, suursaniaiset, vesihyönteiset 

(mm. vesiperhoset, päivänkorennot, makean veden 
katkat), jokisimpukat, saukko, koskikara…

Puroa pienempi uoma

Valuma-alue <10 km²

Ei virtaa jatkuvasti vettä, kalan kulku ei merkittävissä 
määrin mahdollista

Kausikuivia

Ei aina erotu ympäröivästä maastosta selvänä 
vesimuodostumana. Voi olla katkonainen ja kulkea 
osittain tai jopa kokonaan maanalaisena

Ei vesilain mukainen vesistö

Ominaispiirteet samankaltaiset kuin puroilla

Lajistoa: vesisammalet, lähdesammalet, rahkasammalet, 
suursaniaiset, vesihyönteiset 



NoroPuro



Pienvesien
uhanalaisuus

• Purot, lähteiköt ja luontaisesti
runsasravinteiset lammet ovat kaikkein
uhanalaisimpia sisävesien luontotyyppejä.

• Kaikki purotyypit ovat uhanalaisia tai 
silmälläpidettäviä, tunturialueiden virtavesiä
lukuun ottamatta.

• E-Suomessa (sis. Pohjois-Pohjanmaa) vain 1-
2 % puroista luonnontilaisia tai sen kaltaisia.

• Uhanalaisista sisävesilajeista 42 % on 
pienvesien lajeja (erityisesti
sammakkoeläimet, kalat, päivänkorennot, 
sudenkorennot, koskikorennot ja 
vesiperhoset)

• Metsätalous suuri uhka
pienvesiluontotyypeille ja pienvesilajistolle



Pienvesien olosuhteet 
poikkeavat muusta 
lähiympäristöstä.
• Erityisesti puroille, noroille, 

lähteille ja lammille ominaista 
kostea ja viileä pienilmasto.

• Esim. puroilla monimuotoinen 
uoman ja rantavyöhykkeen 
kasvillisuus, varjostava puusto ja 
pensaikko.

• Pienvedet ovat tärkeitä luonnon 
monimuotoisuudelle. Niissä 
elää mm. runsaasti uhanalaista 
lajistoa



Pienvedet ovat tärkeä 
osa veden kiertokulkua 
ja ekosysteemien 
toimintaa.
• Pienvedet ovat vahvasti 

kytkeytyneitä 
lähiympäristöönsä.

→ Pienvesiympäristö tulisi 
huomioida kokonaisuutena.
• Pienvedet kytkevät erilaisia 

ympäristöjä toisiinsa (mm. 
ravintoverkko)



Myös luonnontilaltaan 
heikentyneissä 
vesiympäristöissä 
merkittäviä 
luontoarvoja – katse 
kokonaisuuteen



Pienvedet ovat
tärkeitä lajien
elinympäristöjä

• Sammalet, 
putkilokasvit, kalat, 
jokirapu, hyönteiset…



Pienvedet tuottavat 
ekosysteemipalveluita
• Puhdas vesi, pohjavesi
• Tulvasuojelu, vesienhallinta
• Kalat, ravut
• Riista
• Hiilensidonta, luonnon 

monimuotoisuus



Pienvesien tunnistaminen



Pienvesiopas – Pienvesien tunnistaminen ja luontoarvot

• ”Monimutkainen lainsäädäntö ja lainsäädännön 
soveltamisen ja valvonnan puutteet ovat käytännössä 
haitanneet pienvesien suojelun toteutumista” (Hämäläinen 
2015; Kansallinen pienvesien suojelu ja kunnostusstrategia).

• Oppaassa kuvaillaan pienvesityyppien ominaispiirteet ja 
niitä koskeva lainsäädäntö.

• Osa pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian 
toimeenpanoa.

• Oppaan laadintaan osallistui kirjoittajien lisäksi 
ohjausryhmä. Lisäksi asiantuntijoiden haastattelut & 
kirjallisuus tärkeässä roolissa.

• http://hdl.handle.net/10138/306503

http://hdl.handle.net/10138/306503


Opas ohjaa tunnistamaan pienvesiä

• Mitä laki sanoo pienvesistä?

• Pienvesien ominaispiirteet & lajistoa

• Luonnontilaisuuden-luonnontilaisen kaltaisuuden 
tunnistaminen

• Heikentävät toimenpiteet



Suosituksia pienvesien 
parempaan 
huomioimiseen



Pienvesiä koskeva lainsäädäntö

• Pienvesien suojelu ja kunnostusstrategian (Hämäläinen 2015) 
laadinnan aikana tunnistettiin tarve mm. lainsäädännön soveltamisen 
kehittämiselle

• Pienvesiopas (2019) esittelee pienvesiluontotyypit ja pienvesiä 
koskevan lainsäädännön: tulkintaohjeita ja suosituksia toimintaan 
pienvesiympäristöissä

• Vesilaki, metsälaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, 
maankäyttö- ja rakennuslaki… → Oikeudellinen säätely tapahtuu 
tapauskohtaisesti

• Sekä luonnontilaisten että luonnontilaisten kaltaisten 
pienvesiluontotyyppien tilan heikentäminen on kiellettyä

(HE 277/2009 vp,  Vesilaki 2:11, VL 3:2, Metsäasetus 1308/2013)

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159068/YMra_27_2015.pdf?sequence=1
http://hdl.handle.net/10138/306503


• Voimakkaastikin muokattu pienvesi voi palautua hiljalleen 
luonnontilaisen kaltaiseksi luontaisen elpymiskehityksen seurauksena. 

• Arvioinnissa on ensin tunnistettava ko. pienvesityypin ominaispiirteet 
ja sen jälkeen arvioitava, ovatko piirteet lain edellyttämällä tavalla 
luonnontilaisia tai sen kaltaisia

• Luonnontilaisuutta ja sen palautumista arvioidaan lähtökohtaisesti vain 
sellaisten vesimuodostelmien osalta, jotka on aikoinaan tehty 
hyödyntäen luontaista vesimuodostelmaa. 

• Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä pidetään luonnontilaisina 
tai luonnontilaisen kaltaisina, jos niiden biologisen 
monimuotoisuuden kannalta olennaiset ominaispiirteet ovat 
säilyneet (Metsäasetus 14.1§)

• Luonnontilaisten kaltaisten pienvesien tilan heikentäminen on luvanvaraista

Luonnontilaisuuden arviointi



Mitä tarkoittaa luonnontilaisen kaltainen?

• ..”jos kyse on vähäisistä olennaisiin ominaispiirteisiin 
vaikuttamattomista muutoksista, ei luonnontilaa ole 
pidettävä palautumattomana” (HE 277/2009 vp).

• Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä pidetään 
luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina, jos niiden 
biologisen monimuotoisuuden kannalta olennaiset 
ominaispiirteet ovat säilyneet aikaisemmasta ihmisen 
toiminnasta huolimatta tai elinympäristön käsittelyssä on 
noudatettu metsälain 10 a ja 10 b §:ää sekä 
metsäasetuksen 15 §:ää. Lisäksi Metsäasetuksen 14.2 §:n 
mukaan pienvesien lähiympäristöjä voidaan pitää 
luonnontilaisen kaltaisina, vaikka ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta pienveden veden laatu on huonontunut tai 
virtaussuhteet ovat muuttuneet. (Valtioneuvoston asetus 
metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 1308/2013, 
metsäasetus).

• Luonnontila voi palautua ennallistamisen seurauksena 
(HE 277/2009 vp, s. 53).



Miten pienvesikohteet huomioidaan?

• Metsälakikohteista puroista 6 % 
muuttuneita, lähteistä ja 
tihkupinnoista 15 %.

• Yleisimmät syyt (ei eritelty 
elinympäristöittäin):
• Kohde osittain avohakattu

• Osittain muokattu

• Pienilmasto ja varjoisuus kärsineet

• Avohakattu

→Tunnistetaanko & huomioidaanko 
pienvesikohteet riittävästi?

→Parannettavaa riittää

78

16

2 4

82

3

13

2

100

0

20

40

60

80

100

120

on täysin ennallaan
(%)

on lähes ennallaan % on osaksi muuttunut
%

on kokonaan
muuttunut %

%

Ominaisuuksien säilyminen

Luontolaadun arviointi: Metsälain 10 § mukaiset
pienvesikohteet (Metsäkeskus luontolaatutarkastuksen

yhteenvetotiedot 2018)

puro, noro

lähde, tihkupinta

pieni lampi



Miten tunnistaa & huomioida pienvedet 
maastossa?

• Poikkeaako lähiympäristöstä? 

• Onko havaittavissa pienveden ominaispiirteitä?

• Ovatko ominaispiirteet muuttuneet, voisiko niitä 
vahvistaa?
• Luonnonhoitokeinojen keskittäminen pienvesikohteisiin 

on järkevää. Esim. säästöpuuryhmillä ja riistatiheiköillä 
voi laajentaa suojavyöhykkeitä ja turvata ekologisia 
jatkumoja (esim. lajien kulkuyhteys eri 
pienvesikohteiden välillä).

• Jos kohde ei ole merkitty metsälakikohteeksi se ei 
tarkoita sitä, että se ei olisi arvokas! 
• Huomioitava kokonaisuus
• Esimerkiksi mahdollisen maanmuokkauksen tai vesistön 

ylityksen vaikutus alapuoliseen vesistöön (erit. purot)

• Hyödynnä paikkatietoaineistoja!



Suosituksia pienvesien huomioimiseen

• Katse kokonaisuuksiin; 
pienvesiympäristöhuomioitava ekosysteeminä  
(mm. virtavesijatkumo)

• Myös muiden kuin lakikohteiden huomioiminen 
tärkeää

• Kapeiden suojavyöhykkeiden leventäminen
• Luonnonhoitotoimien kohdentaminen mm. 

säästöpuut, riistatiheiköt pienvesien & vesistöjen 
rantavyöhykkeelle

• Ympäristötuen & METSO:n kohdentaminen 
pienvesiympäristöihin

• Uudet toimintamallit & yhteistyökuviot
• Esim. pienvesikunnostusten yhdistäminen 

metsänhoitotoimenpiteisiin mm. puun lisäys virtavesiin.
• Valuma-aluekohtainen vesiensuojelu, yhteistyötä



Metsähakkuut
• Riittävä suojavyöhyke!
• Tutkimusten mukaan 15-45 m 

turvaa ominaispiirteet (mm. 
Keto-Tokoi 2018), n. 30 metriä 
(Oldén A. ym. 2020)

• Suojavyöhyke tulisi rajata 
ekologisin perustein

• Säästöpuut keskitettynä 
pienvesien ja vesistöjen 
rannoille

• Lahopuuta
• Ei ojituksia & maanmuokkausta

https://wwf.fi/app/uploads/v/p/l/luhifazfb7hhjzxrrh5e6sh/wwf_metsanhoitoraportti_web.pdf
https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10382/author/19852


Esimerkki yhteistoiminnan kehittämisestä: Hyyppäränharjun
METSO-yhteistoimintaverkosto

• Hyyppäränharju on Varsinais-Suomessa Salon Kiikalassa & Somerolla 
sijaitseva monimuotoisuuskeskittymä

• Suojelun keskiössä pienvesien, paahdeympäristöjen sekä lehtojen ja 
puustoisten soiden muodostamat elinympäristöverkostot sekä 
puustoiset suot.

• Hyyppäränharjualue Natura 2468 ha (SAC)

• Hanke edistää luonnonhoitoa ja –suojelua alueella:
• Alue-ekologinen hoitosuunnitelma suojelutyön tueksi, jota varten kerätään tietoa 

arvokkaista luontokohteista, mm. pienvesi-inventoinnit.

• Kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

• Tiedotusta, neuvontaa, koulutuksia metsänomistajille alueen luontoarvoista, talousmetsien 
luonnonhoidosta, METSO-suojelusta.

• Koulusta ja työnäytöksiä urakoitsijoille ennallistamistoimenpiteistä

• Yhteistoiminnan kehittämistä alueen toimijoiden kesken, asiantuntijatyöpajoja, tapaamisia.

• Tiivis yhteistyö muiden hankkeiden kanssa mm. Hydrologia LIFE, Helmi-ohjelma, Kemera
luonnonhoitohankkeet, Lajiturva-hanke, Laatuloikka luonnonhoitoon -hanke

• Hankeaika 05/2020-12/2022

• Mukaan yhteistoimintaverkostoon? Liity sähköpostilistalle!

Lisätietoja: www.valonia.fi/hanke/metso

http://www.valonia.fi/hanke/metso


YHTEENVETO
• Luonnontilaiset ja luonnontilaisen

kaltaiset pienvedet ovat lailla suojeltuja

• Maankäytön mm. maatalouden ja 
metsätalouden paine kohdistuu
erityisesti pienvesiin.

• Pienvesien herkän luonteen vuoksi
pienetkin muutokset (esim. 
lähiympäristössä) voivat heikentää
niiden tilaa

• Pienvesiympäristöt ovat hyviä kohteita
keskittää luonnonhoidon toimenpiteitä



@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

TILAA VALONIAN 
UUTISKIRJE
valonia.fi/uutiskirje

Kiitos!
Janne Tolonen

vesiasiantuntija
etunimi.sukunimi@valonia.fi

050 518 7755

@JJMTolonen


